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Bij Allergan gaan ons ethisch gedrag en het succes van ons bedrijf hand in hand. Wij zorgen dat 
integriteit de kern is van alles wat we doen.
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WIJ DOEN 
WAT JUIST IS 

Bij Allergan gaan ons ethisch gedrag en het succes van ons bedrijf hand in hand. 
Wij zorgen dat integriteit de kern is van alles wat we doen.

Over de gedragscode voor zakenpartners  
van Allergan
Bij Allergan doen wij wat juist is en zorgen wij 
dat integriteit de kern is van alles wat we doen. 
Wij handhaven hoge normen en doen zaken op 
ethische wijze en in overeenstemming met de 
geldende wet- en regelgeving, richtlijnen en 
branchecodes.

Allergan zet zich in voor integriteit bij haar 
zakelijke activiteiten en streeft ernaar de hoogste 
ethische, maatschappelijke en milieunormen in 
acht te nemen. Daarom doet Allergan alleen zaken 
met personen en organisaties die onze toewijding 
aan hoge ethische normen delen en die op 
verantwoordelijke wijze te werk gaan.

De gedragscode voor zakenpartners van Allergan 
beschrijft de ethische normen die wij toepassen bij 
het zakendoen en onze verwachtingen van onze 
zakenpartners – alle derden zoals leveranciers, 
distributeurs, dienstverleners, consultants, 
tijdelijke werknemers, agenten en verkopers die 
namens ons zaken met ons doen. 

Bovendien is de gedragscode voor zakenpartners 
in overeenstemming met de Pharmaceutical 
Supply Chain Initiatives (PSCI) en de Global 
Compact-principes van de VN.

Het is niet de bedoeling dat de gedragscode 
voor zakenpartners geldende wettelijke of 
reglementaire eisen of contractuele verplichtingen 
met Allergan vervangt, tenietdoet of er strijdig 
mee is.

Onze verwachtingen van onze zakenpartners
Wij eisen dat onze zakenpartners wanneer zij met 
Allergan werken, dezelfde hoge normen, dezelfde 
toewijding aan integriteit en dezelfde principes 
in acht nemen die in deze gedragscode voor 
zakenpartners beschreven zijn.

Het staat alle zakenpartners vrij om te bepalen 
hoe zij de principes en normen, zoals uiteengezet 
in deze gedragscode voor zakenpartners, zullen 
naleven en hoe zij dit zullen aantonen.
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Onderzoek en ontwikkeling van Allergan-
producten
Bij Allergan zijn onze onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten geconcentreerd op 
het identificeren en introduceren van nieuwe 
producten die zich richten op onbeantwoorde 
medische behoeften en tevens op toenemende 
wereldwijde toegang tot betaalbare medicijnen 
van hoge kwaliteit die de levenskwaliteit van onze 
patiënten verhogen.

Het ontwikkelen van veilige producten is een 
prioriteit die we allen delen. Dit geldt voor alle 
fasen van de levenscyclus van onze producten, van 
ontwikkeling tot en met gebruik door de patiënt. 
Daarom streven wij ernaar om de strengste 
normen die op onze onderneming van toepassing 
zijn, te overschrijden. De veiligheid van de 
patiënten en de integriteit van onze programma's 
zijn de drijfkracht achter onze onderzoeks- en 
ontwikkelingsinspanningen, en wij zullen nooit 
kwaliteit opofferen om een tijdslimiet of doel van 
het bedrijf te halen.

Wij verplichten ons om de proefpersonen/-
dieren van ons onderzoek ethisch en veilig 
te behandelen. Wij streven ernaar om de 
gezondheid, veiligheid en het welzijn van 
proefpersonen te beschermen en de wetten, 
voorschriften en cultuur van de landen waar onze 
onderzoeken worden uitgevoerd, na te leven. 
Wanneer het nodig is om dieren voor onderzoek 
te gebruiken, voeren wij deze dierproeven op 
verantwoordelijke en humane wijze uit. 

Allergan ondersteunt het ontwikkelen en 
toepassen van proefmethoden zonder dieren om 
dierproeven te verminderen en te vervangen. 
Wij verwachten van onze zakenpartners dat zij 
onze inzet voor het ontwikkelen en ondersteunen 
van veilige producten en het beschermen van 
de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de 
deelnemers aan onderzoek delen.

Correcte productinformatie
Wij beoordelen de risico's en voordelen van onze 
producten zorgvuldig en serieus alvorens ze op 
de markt te brengen. Het is van kritiek belang dat 
patiënten en artsen deze risico's en voordelen 
begrijpen alvorens behandelbeslissingen 
te nemen, en daarom vatten wij onze 
verantwoordelijkheid om volledige, nauwkeurige 
en eerlijke informatie over onze producten te 
verschaffen zeer serieus op, en verwachten wij dat 
onze zakenpartners hetzelfde doen. 

Wij zorgen ervoor dat de claims die wij over onze 
producten maken correct, fair en evenwichtig 
zijn en overeenkomen met de goedgekeurde 
productetikettering. Wij vatten onze verplichting 
om betrouwbare informatie over onze producten 
te verschaffen serieus op. 

Allergan verplicht zich tot het publiceren van 
medisch belangrijke resultaten, hetzij positieve 
of negatieve, van haar klinisch onderzoek en tot 
het bekendmaken van onze ondersteuning van 
alle publicaties die voortkomen uit financieel door 
onze onderneming gesteund onderzoek.

WIJ ZORGEN VOOR 
PATIËNTVEILIGHEID EN 
PRODUCTKWALITEIT

Allergan is trots op onze producten en zorgt ervoor dat ze worden ontwikkeld volgens hoge normen van 
kwaliteit en veiligheid. Wij riskeren nooit de veiligheid van de patiënten, de productkwaliteit of de naleving.

Kwaliteitsproducten
Bij Allergan ontwikkelen wij onze producten met 
het oog op patiënten en zetten ons ervoor in 
om te verzekeren dat ze veilige producten van 
hoge kwaliteit ontvangen. Door onze inzet voor 
kwaliteit hebben wij het vertrouwen van patiënten 
en artsen overal ter wereld kunnen winnen, 
en behouden wij hun vertrouwen iedere dag. 
Gegevensintegriteit is een belangrijk onderdeel 
van onze verantwoordelijkheid voor het verzekeren 
van de veiligheid, doeltreffendheid en kwaliteit 
van onze producten, en van onze inzet voor het 
beschermen van onze patiënten.

Melden van bijwerkingen
Het melden van en controleren op ongewenste 
voorvallen is een van de manieren waarop wij 
voortdurend de veiligheid van de producten die 
wij op de markt brengen, en van de patiënten 
die ze gebruiken, verzekeren. Allergan heeft 
zowel een juridische als een ethische plicht 
om deze informatie aan de regelgevende 
overheidsinstanties te melden. Zakenpartners 
moeten ongewenste voorvallen melden in 
overeenstemming met de wet, de door Allergan 
verschafte training over ongewenste voorvallen, en 
hun contractuele overeenkomsten met Allergan.
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Bij Allergan handelen wij altijd met integriteit en houden wij ons aan hoge normen 
van ethisch en professioneel gedrag. Door te zorgen voor verantwoorde interacties, 
winnen wij het vertrouwen van zorgprofessionals, elkaar en de gemeenschap.

WIJ ZORGEN VOOR 
VERANTWOORDE INTERACTIES

Naleven van wet- en regelgeving
Wij werken in een sterk gereguleerde industrie 
en wij eisen van onze zakenpartners dat ze zaken 
doen op ethische wijze en in overeenstemming 
met de geldende wet- en regelgeving, richtlijnen, 
branchecodes, de gedragscode van Allergan en 
onze beleidsregels.

Productpromotie
Patiënten en artsen vertrouwen erop dat 
ons bedrijf onze producten eerlijk en in 
overeenstemming met de wet promoot. Wij 
zorgen ervoor dat de informatie die in ons 
reclamemateriaal en onze berichten wordt 
verschaft, nauwkeurig, betrouwbaar en 
evenwichtig is.

Zakenpartners van Allergan die zich bezighouden 
met promotieactiviteiten namens Allergan 
moeten betrouwbare, nauwkeurige en volledige 
informatie over onze producten verschaffen 
en mogen alleen reclame maken op een wijze 
die waarheidsgetrouw, niet misleidend, fair 
en evenwichtig is en overeenkomt met de 
goedgekeurde productetikettering.

Zakelijke attenties
Zakelijke attenties (bijv. bescheiden maaltijden, 
gastvrijheid en nominale geschenken) die worden 
verschaft aan klanten van Allergan uit naam van 
Allergan kunnen in beperkte situaties toegestaan 
zijn, en dan alleen in opdracht van Allergan. 
Zakenpartners moeten ervoor zorgen dat alle 
zakelijke attenties die uit naam van Allergan 
worden verschaft, niet verkeerd kunnen worden 
uitgelegd, op ongepastheid kunnen wijzen of 
worden opgevat als beïnvloeding van een zakelijke 
beslissing.

Interacties met zorgprofessionals en 
overheidsfunctionarissen
Bij Allergan hebben wij regelmatig interacties met 
zorgprofessionals en geven wij hun informatie 
om hen te helpen medisch geïnformeerde 
behandelbeslissingen te nemen. Wij nemen hoge 
normen van integriteit in acht en geven blijk 
van onze toewijding aan patiëntenzorg in elk 
aspect van onze relaties met zorgprofessionals 
en overheidsfunctionarissen en eisen dat onze 
zakenpartners hetzelfde doen. 

Zakenpartners mogen zorgprofessionals of 
overheidsfunctionarissen geen ongepaste 
stimulans aanbieden (zoals betaling, 
steekpenningen, smeergeld of korting) om hun 
voorschrijfgedrag, aankopen, aanbevelingen of 
formulariumbeslissingen te beïnvloeden.

Transparantie
Allergan streeft naar transparantie in alle aspecten 
van onze business, van de documentatie van onze 
financiële transacties en onze interacties met 
zorgprofessionals, tot de documentatie van de 
resultaten van klinische onderzoeken. 

Wij voeren nooit activiteiten uit die het 
professioneel oordeel van onze organisatie 
kunnen aantasten, op voorkeursbehandeling 
kunnen wijzen of die anderen de indruk kunnen 
geven dat wij hoe dan ook oneerlijk werken. Wij 
eisen van onze zakenpartners dezelfde inzet voor 
transparantie in alle aspecten.
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Naleving van handelswetgeving
Als een bedrijf dat producten en informatie van en 
naar landen over de hele wereld in- en uitvoert, 
zijn wij onderworpen aan wetten die regelen hoe, 
en met wie, wij zaken kunnen doen. Wij voldoen 
aan alle geldende handelswetten en de wetten van 
alle landen die van toepassing zijn op transacties, 
met inbegrip van alle geldende boycotwetten en 
handelssancties. 

Wij verwachten van onze zakenpartners dezelfde 
inzet voor de naleving van alle relevante 
handelswet- en regelgeving.

Eerlijke concurrentie
Allergan bevordert ons bedrijf en handhaaft het 
vertrouwen van de patiënten op basis van de 
kwaliteit en verdienste van onze producten. 

Wij ondersteunen een vrije en open markt 
en leven overal waar wij zaken doen de 
concurrentiewetgeving na. Wij vermijden 
gesprekken over concurrentiegevoelige zaken en 
overeenkomsten die ongepast de concurrentie 
beperken of in strijd met de wet zijn, zoals 
gesprekken en overeenkomsten met concurrenten 
om prijzen of verkoopvoorwaarden vast te 
stellen, markten, klanten of rayons te verdelen of 
concurrenten te beletten op de markt te komen. 

Wij streven ernaar om altijd eerlijk te concurreren 
en verwachten hetzelfde van onze zakenpartners.

Zakenpartnerrelaties met andere derden
De relaties die wij met onze zakenpartners hebben 
opgebouwd, zijn gebaseerd op wederzijds 
vertrouwen en respect. 

Wij verwachten van onze zakenpartners dat ze met 
integriteit zaken doen, en dat ze verantwoordelijk 
zijn voor het onderhouden van ethische relaties 
met Allergan, evenals met alle leveranciers en 
andere derden die namens ons werken.

Bestrijding van omkoping en corruptie
Omkoping en corruptie kunnen gemeenschappen, 
de markt, onze patiënten en klanten schaden en 
onze reputatie aantasten. 

Allergan biedt geen ongepaste stimulansen aan, 
en wij staan anderen niet toe om dit uit naam van 
ons te doen in ruil voor een gunstige zakelijke 
beslissing, een zakelijk voordeel of als beloning 
voor iemand die in het verleden een gunstige 
zakelijke beslissing of een zakelijk voordeel heeft 
gegeven.

WIJ ZORGEN VOOR VERANTWOORDE 

INTERACTIES (vervolg)

Bij Allergan handelen wij altijd met integriteit en houden wij ons aan hoge normen 
van ethisch en professioneel gedrag. Door te zorgen voor verantwoorde interacties, 
winnen wij het vertrouwen van zorgprofessionals, elkaar en de gemeenschap.
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WIJ BESCHERMEN 
ONS BEDRIJF

Bij Allergan stellen onze relaties, onze activa en ons merk ons in staat om resultaten te boeken. 
Wij leiden met integriteit zodat wij onze stakeholders effectief kunnen dienen door onze 
bedrijfsactiva, -informatie en -documentatie te beschermen.

Belangenverstrengeling
Er is sprake van belangenverstrengeling als 
persoonlijke belangen in strijd zijn, of schijnen 
te zijn, met de belangen van ons bedrijf of als 
iemand een relatie gebruikt voor persoonlijke 
winst. Dergelijke conflicten kunnen ontstaan door 
persoonlijke relaties, financiële belangen, zakelijke 
ondernemingen of het ongepast aanbieden van 
geschenken of entertainment. 

Bij Allergan nemen wij objectieve beslissingen 
en doen wij ons best om situaties te vermijden 
die belangenverstrengeling kunnen veroorzaken 
of schijnen te veroorzaken, en wij verwachten 
hetzelfde van onze zakenpartners.

Vertrouwelijke bedrijfsinformatie
Bij Allergan geven onze intellectuele eigendom, 
handelsgeheimen, bedrijfseigen informatie en 
andere vertrouwelijke bedrijfsinformatie ons 
bedrijf een concurrentievoordeel. Als ze zonder 
onze goedkeuring en zonder de juiste protocollen 
te volgen openbaar worden gemaakt, kan dit 
schade veroorzaken. 

Onze zakenpartners zijn ervoor verantwoordelijk 
om alle contractuele vereisten te volgen om de 
bedrijfsinformatie van Allergan te beschermen, om 
zorgvuldig om te gaan met alle bedrijfsinformatie 
en om deze te beschermen tegen onbevoegd 
gebruik en bekendmaking.

Privacy en gegevensbescherming
De mensen vertrouwen erop dat hun 
persoonsgegevens (d.w.z. gegevens die 
kunnen worden gebruikt om iemand te 
identificeren, te vinden of met iemand contact 
op te nemen, plus alle andere gegevens zoals 
gedefinieerd door de geldende privacy-/
gegevensbeschermingswetgeving) veilig, 
conform, in overeenstemming met de aan hen 
verschafte inlichtingen en met hun toestemming 
door Allergan worden verzameld, verwerkt, 
beschermd en opgeslagen, zoals vereist.

Onze zakenpartners zijn wettelijk en contractueel 
verplicht om persoonsgegevens uitsluitend in 
overeenstemming met de instructies van Allergan 
te verwerken. 

Zakenpartners die verantwoordelijk zijn voor 
de verwerking (d.w.z. het verzamelen, opslaan, 
gebruiken, overdragen of bekendmaken) van 
persoonsgegevens die het eigendom zijn 
van Allergan, zijn verplicht het addendum 
Privacy en gegevensbescherming van 
Allergan, of soortgelijke bepalingen, te 
ondertekenen en de geldende privacy- en 
gegevensbeschermingswetgeving na te leven. 

Zakenpartners moeten onmiddellijk alle privacy-
incidenten in verband met Allergan melden aan 
Allergan’s Global Privacy Office,  
IR-Privacy@allergan.com.

Voorkennis
Als zakenpartner kunt u tijdens uw werk bij 
Allergan relevante, niet-openbare informatie 
(‘voorkennis’) tegenkomen over ons bedrijf, 
of over bedrijven waarmee wij zaken doen of 
zakelijke gesprekken hebben. 

Iedere beslissing om effecten te kopen, te 
verkopen of te bewaren, hetzij effecten van 
Allergan of van andere bedrijven (bijvoorbeeld 
aandelen, obligaties of opties) , terwijl u in het 
bezit van voorkennis over Allergan of een dergelijk 
ander bedrijf bent, is in strijd met de wet. 

Het is zakenpartners niet toegestaan om te 
handelen op basis van voorkennis of deze door te 
geven aan anderen die op basis hiervan kunnen 
handelen voordat deze openbaar beschikbaar 
is voor gewone beleggers (bijvoorbeeld door 
deponering, via een persbericht of via onze 
openbare website).
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WIJ DOEN WAT JUIST IS Bij Allergan gaan ons ethisch gedrag en het succes van ons bedrijf hand in 
hand. Wij zorgen dat integriteit de kern is van alles wat we doen.
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WIJ BESCHERMEN ONS 

BEDRIJF (vervolg)

Bij Allergan stellen onze relaties, onze activa en ons merk ons in staat om resultaten te boeken. 
Wij leiden met integriteit zodat wij onze stakeholders effectief kunnen dienen door onze 
bedrijfsactiva, -informatie en -documentatie te beschermen.

Bedrijfsactiva
Bij Allergan zijn onze bedrijfsactiva 
(zoals computerhardware en -software, 
bedrijfseigendommen, financiële middelen, 
kantoorbenodigdheden en informatiebeveiliging) 
belangrijk voor ons bedrijf en stellen zij ons in 
staat om efficiënt en effectief te werken.

Onze zakenpartners zijn ervoor verantwoordelijk 
om alle aan hen verschafte bedrijfsactiva van 
Allergan te beschermen, alle middelen van 
Allergan zorgvuldig te beheren en deze middelen 
verantwoordelijk en uitsluitend voor zakelijke 
doeleinden te gebruiken.

Documentatiebeheer
Bij Allergan verplichten wij ons om onze 
documentatie op verantwoorde wijze te beheren 
en om de documentatie te bewaren die nodig is 
om onze verplichtingen wat betreft belastingen, 
juridische zaken, naleving en financiën te 
ondersteunen. 

Wij verwachten van onze zakenpartners dat zij 
zich aan dezelfde norm houden en nauwkeurige 
documentatie bijhouden wanneer ze uit naam van 
Allergan werken en de desbetreffende wetten en 
hun contractuele overeenkomsten met Allergan 
naleven.

Financiële integriteit
Als een beursgenoteerd bedrijf is Allergan 
verplicht om boeken en bescheiden bij te 
houden die onze financiële positie en ons bedrijf 
nauwkeurig, eerlijk, volledig en tijdig weergeven. 

De integriteit van onze boeken en 
bedrijfsdocumentatie is essentieel voor ons 
blijvend succes, en onze zakenpartners zijn in 
gelijke mate verantwoordelijk voor het verzekeren 
van de integriteit van de bedrijfsdocumentatie van 
Allergan.

Bovendien verplicht Allergan zich om strafbare 
facilitering van belastingontduiking te voorkomen, 
en om ervoor te zorgen dat volledig wordt 
voldaan aan de vereisten ter voorkoming van 
belastingontduiking in het kader van al haar 
handelsactiviteiten. Wij verwachten van onze 
zakenpartners dat zij blijk geven van dezelfde 
verplichting.

PARTNERSCHAP MET INTEGRITEIT  |  Wij beschermen ons bedrijf
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Milieu, gezondheid en veiligheid
Wij streven ernaar om een veilige en gezonde 
werkplek te verschaffen en om onze impact op het 
milieu te verminderen. 

Allergan heeft het UN Global Compact 
ondertekend en heeft milieu-, gezondheids- en 
veiligheidsdoelen en normen in onze vestigingen 
overal ter wereld vastgesteld om ervoor te zorgen 
dat wij aan alle federale, staats- en lokale regels en 
voorschriften voldoen en de impact op het milieu 
van onze activiteiten verminderen.

Zakenpartners moeten werknemers beschermen 
tegen blootstelling aan chemische, biologische en 
fysieke gevaren, programma's hebben ingevoerd 
om noodsituaties te voorkomen en erop te 
reageren, moeten op milieuverantwoorde wijze 
ondernemen en systemen hebben ingevoerd om 
te zorgen voor het juiste beheer van afval, uitstoot 
in de lucht en afvalwater. 

Wij verwachten van onze zakenpartners dat zij 
de desbetreffende wet- en regelgeving volledig 
naleven.

Mensenrechten
Bij Allergan streven wij ernaar om overal waar wij 
werkzaam zijn een maatschappelijk verantwoorde 
onderneming te zijn. Wij steunen de principes 
van de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens en verplichten ons om mensenrechten 
op ieder niveau van onze toevoerketen te 
respecteren. 

Wij houden ons aan de Modern Slavery Act 
2015 en equivalente wetgeving in andere 
rechtsgebieden. Zakenpartners mogen geen 
dwangarbeid, schuldhorigheid, contractarbeid of 
onvrijwillige gevangenisarbeid gebruiken.

Wij verplichten ons tot verantwoorde sourcing 
van onze producten en houden ons aan wetten 
die bekendmaking van het gebruik hiervan 
voorschrijven. 

Wij respecteren mensenrechten door due 
diligence uit te voeren en doen nooit opzettelijk 
zaken met een bedrijf dat of persoon die de 
arbeidswetgeving overtreedt of deelneemt aan 
misbruik van mensenrechten, zoals kinderarbeid, 
dwangarbeid, mensenhandel, lichaamsstraffen 
en onwettige discriminatie, en wij verwachten 
hetzelfde van onze zakenpartners.

WIJ ZIJN VERANTWOORDELIJKE 
BURGERS

Allergan is erop gericht om mensen overal te helpen een beter leven te krijgen. Wij zijn actief in onze 
gemeenschappen, met doelbewuste betrokkenheid, en zetten ons ervoor in om een verschil te maken.
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Gelijke arbeidskansen

Bij Allergan streven wij ernaar om gelijke 

arbeidskansen te verschaffen aan gekwalificeerde 

personen bij alle personeelspraktijken, zoals 

werving, selectie, promotie, training, steun 

voor studiegeld, salariëring, voorzieningen, 

overplaatsing, afvloeiing, ontslag en sociale en 

recreatieprogramma's. Onze beleidsregels en 

praktijken verbieden onwettige discriminatie.

Onze positieve-discriminatieprogramma's, 

die gelden voor minderheden, vrouwen, 

gehandicapten en beschermde veteranen, 

zijn aangenomen in overeenstemming met de 

geldende wet- en regelgeving, en definiëren 

de specifieke verantwoordelijkheden van onze 

medewerkers op het gebied van positieve 

discriminatie en gelijke arbeidskansen. 

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij 

meewerken aan onze inspanningen voor positieve 

discriminatie om ervoor te zorgen dat er voor 

iedereen gelijke kansen zijn, om diversiteit binnen 

Allergan aan te moedigen, en om blijk te geven 

van gevoeligheid en respect voor anderen.

Allergan’s functionaris voor gelijke arbeidskansen 

("EEO Officer") is de vicepresident voor 

Global Talent. Allergan is een opdrachtnemer 

van de Amerikaanse federale overheid en is 

onderworpen aan Executive Order 11246, de 

Vietnam Era Veterans’ Readjustment Assistance 

Act van 1974, zoals gewijzigd, Section 503 van de 

Rehabilitation Act van 1973, zoals gewijzigd, en 

alle desbetreffende uitvoeringsbepalingen. 

Allergan is verplicht om onze verkopers en 

leveranciers op de hoogte te stellen van onze 

beleidsregels wat betreft gelijke arbeidskansen 

en positieve discriminatie. Allergan verzoekt 

onze zakenpartners om ons te steunen bij onze 

pogingen om deze beleidsregels na te leven.

Pesten en discriminatie bestrijden

Bij Allergan streven wij ernaar om een positieve 

werkomgeving te handhaven die vrij is van pesterijen, 

discriminatie, intimidatie, treiteren en represailles. 

Pesterijen en discriminatie op basis van ras, huidskleur, 

leeftijd, sekse of geslacht, seksuele geaardheid, 

genderidentiteit of -uitdrukking, etniciteit/land van 

herkomst, staatsburgerschap, handicap, godsdienst, 

lidmaatschap van een vakbond, burgerlijke staat, 

militaire dienst en status als veteraan, genetische 

informatie of iedere andere status die door geldende 

wetten wordt beschermd, zijn verboden. 

Er zijn vele vormen van pesterijen en discriminerend 

gedrag, zoals verbale, fysieke en visuele handelingen 

en gedragingen. Wij tolereren geen pesterijen of 

discriminerend gedrag tegen iemand met wie wij 

zaken doen en verwachten van onze zakenpartners 

dat zij zich aan dezelfde norm houden.

Zakenpartners dienen de rechten van hun 

werknemers, zoals uiteengezet in de plaatselijke 

wetgeving, te respecteren om zich vrij te 

verenigen, wel of geen lid te zijn van een vakbond, 

zich te laten vertegenwoordigen en lid van een 

ondernemingsraad te zijn. 

De werknemers van zakenpartners moeten 

openlijk met het management over 

werkomstandigheden kunnen communiceren 

zonder vrees voor discriminatie, pesterijen, 

treiteren of represailles.

Geweld op het werk
Bij Allergan verplichten wij ons om een veilige 

en gezonde werkomgeving te verschaffen. Wij 

tolereren nooit pesterijen, treiteren, intimidatie, 

activiteiten zoals achtervolgen of stalken, 

bedreigingen, toebrengen van lichamelijk letsel 

gericht tegen een persoon of zijn/haar familie, 

vrienden, collega's, eigendommen, of opzettelijke 

vernieling van eigendommen, en evenmin staan 

wij wapens toe in onze gebrouwen en terreinen. 

Wij rekenen erop dat onze collega's opletten op 

bedreigend of intimiderend gedrag en dit melden, 

en conflicten kalm oplossen. Wij verwachten 

van onze zakenpartners dezelfde inzet voor het 

verzekeren van een veilige werkplek. 

WIJ ZORGEN 
VOOR ELKAAR

Bij Allergan streven we ernaar om te doen wat voor ons allen juist is. Het is onze 
verantwoordelijkheid om een positieve, veilige en productieve werkplek te creëren en te 
behouden.
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Allergan heeft een bedrijfshulplijn en andere hulpbronnen om kwesties te kunnen melden.BEZORGDHEID 
UITEN

Bezorgdheid uiten
Bij Allergan verwachten wij van onze 
zakenpartners dat zij problemen in verband met 
mogelijk illegaal of ongepast gedrag in verband 
met ons bedrijf melden. 

Als u ziet of vermoedt dat iemand die uit naam 
van Allergan handelt activiteiten of gedrag 
uitvoert die mogelijk in strijd zijn met de wet, 
deze gedragscode voor zakenpartners of de 
beleidsregels van Allergan, dient u dit onmiddellijk 
via de Actielijn voor integriteit aan Allergan te 
melden. 

De Actielijn voor integriteit van Allergan wordt 
door een onafhankelijk extern bedrijf beheerd 
en is dag en nacht beschikbaar vanuit iedere 
locatie overal ter wereld. Hier kan iemand 
anoniem zijn bezorgdheid uiten, waar de wet 
dit toestaat. De actielijn kan worden bereikt via 
AllerganIntegrityActionLine.ethicspoint.com.  
De telefoonnummers voor de Actielijn voor 
integriteit voor elk land worden ook via deze 
website verschaft.

Allergan verbiedt represailles tegen personen 
wegens het te goeder trouw melden van klachten 
en verwacht van de zakenpartners dat ze dezelfde 
norm aanhouden.

11 PARTNERSCHAP MET INTEGRITEIT  |  Bezorgdheid uiten

http://AllerganIntegrityActionLine.ethicspoint.com

	Button 1: 


